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PORTABLE INTELLIGENCE



di·a·mond  \’dī-(ə-)mənd\  
The hardest naturally occurring substance known; also the most popular 
gemstone. The durability, strength and versatility of the gemstone inspired 
us to name the instrument Leonova Diamond.

condition 
monitoring in a 
league of its own



Unikt effektiv 
tillståndskontroll 
avancerad Teknik möTer enkelheT 
För optimering av underhållsrutiner krävs kunskap och 

förståelse om produktionsmiljö och processer, oavsett 

bransch eller maskinutrustning, och oavsett om den är 

enkel eller komplex.

Tillståndskontroll på SPms sätt är unikt enkelt. våra  

mycket avancerade mätmetoder, optimerade för snabb 

och problemfri inlärning, gör snabbt din underhålls-

avdelning produktiv och möjliggör rationell hantering av 

stora mängder rutinmätningar. Omedelbar konditions-

utvärdering på plats är också kännetecknande för all  

mätutrustning från SPm.

med den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPm 

hd® kan tillståndskontroll tillämpas på f ler maskintyper 

än någonsin tidigare. metoden identifierar underhålls-

problem som tidigare varit omöjliga at t bevaka med tra-

ditionell vibrationsmätning och kan därmed öka under-

hållseffektiviteten betydligt. 

PrOdukTiviTeT Och eFFekTiviTeT 
leonova diamond© är ett portabelt instrument för till-

ståndskontroll i tuffa industriella miljöer. detta slitstarka 

och avancerade instrument erbjuder kraftfulla analys- och 

felsökningsfunktioner för tillståndskontroll av roterande 

maskiner. med sin unika kombination av väl beprövade 

mätmetoder i et t och samma instrument är leonova 

diamond det perfekta valet för dig som prioriterar effek-

tiva mätronder.

leonova diamond är det senaste beviset för vår strävan  

att utveckla förstklassiga produkter inom området till-

ståndskontroll för et t mer lönsamt underhåll. Som ett 

direkt svar på återkoppling från kunder över hela 

världen har vi utvecklat ett instrument som kommer att 

leverera under lång tid och under de tuffaste och mest 

krävande av omständigheter. 

instrumentet finns också i ex-version för användning i 

potentiellt explosiva miljöer.



lagermäTning med SPm hd®

SPm hd är en ny och banbrytande lösning på problemen gäl-

lande konditionsmätning på långsamtroterande utrustning. 

metoden är en patenterad vidareutveckling av den välkända 

och tillförlitliga Stötpulsmetoden (True SPm®), utvecklad särskilt 

för tillståndskontroll på rullningslager och allmänt betraktad 

som den bästa metoden för lagermätning på maskiner med 

roterande delar.

den nya mätmetoden SPm hd kännetecknas av användar- 

vänlighet och omedelbar presentation av lättförståelig, tillförlitlig 

information om lagrets mekaniska kondition och smörjstatus.  

mycket lite indata krävs för metoden, som mäter signaler från rull-

ningslager och omgående utvärderar konditionen på en intuitiv 

skala i grönt - gult - rött. SPm hd är dessutom mycket effektiv för 

att upptäcka kuggingrepp, exempelvis orsakade av skadade  

kuggar.

där etablerade metoder inte fungerar upptäcker SPm hd försäm-

rad lagerkondition och begynnande skador med imponerande 

noggrannhet och exceptionella förvarningstider. SPm hd kan an-

vändas framgångsrikt på alla typer av maskiner med rullningslager 

och är ett perfekt komplement till vibrationsanalys.

mäTning vid ulTralåga varv 
Förtida lagerhaverier på långsamtroterade maskiner är ett 

välkänt problem. de speciella omständigheterna förknippade 

med mätning på lågvarviga applikationer har legat utanför eta-

blerade mätmetoders kapacitet – fram tills nu.

med kapacitet att mäta i varvtalsområdet 1-20.000 varv är SPm 

hd en oöverträffad mätmetod. avancerade digitala algoritmer 

ger mycket hög mätdynamik som gör det möjligt att särskilja 

den relevanta signalen från bakgrundsbrus. Signalen fångas 

upp och förstärks vilket resulterar i en tydlig, störningsfri bild av 

maskinkonditionen. 

mätresultaten presenteras med unik detaljrikedom och ger en 

kristallklar överblick av lagerkonditionen. knivskarpa spektrum 

och tidssignaler tar analys av en skadas grundorsaker till helt 

nya nivåer. med utgångspunkt från mätningar och ökande 

kunskaper kan smörjrutinerna enkelt optimeras och därmed kan 

lagrens livslängd ökas betydligt.

när det förebyggande underhållet nu kan utökas till att även 

omfatta tillståndskontroll på långsamtroterande utrustning är 

SPm hd den enda lagermätningsmetod du behöver.

banbrytande lager-
mätning vid låga varv

Mätpunktsfönster med fotografi    

Trendgraf med historiska data Bandlarm i SPM HD-spektrum 

SPM HD – Mätresultat Symptomet BPFO i SPM HD-spektrum

Röstinspelning av kommentarer 



hd Order Tracking
leonova diamond erbjuder avancerad och innovativ order tracking. 

Tack vare en sinnrik konstruktion och ett optimalt utnyttjande av 

digital teknik möjliggör den kraftfulla funktionen hd Order Track-

ing mer exakta mätningar och mer detaljerade spektrum än någon-

sin tidigare.

vid stötpuls- och vibrationsanalys på maskiner med variabelt varvtal  

följer de sofistikerade och patentsökta order tracking-algoritmerna 

mycket noggrant de varvtalsvariationer som äger rum under mät-

ningens gång. Samplingshastigheten anpassas automatiskt och 

kontinuerligt till det aktuella varvtalet vilket resulterar i spektakulärt 

tydliga  spektrum utan problem med smetning (smearing). nog-

grann observation och detaljerad lager- och vibrationsanalys är 

nu möjlig även på de mest komplexa industriella applikationer.

Order tracking kan tillämpas i ett mycket stort varvtalsområde, från 

bara några få till tusentals varv per minut. de unika algoritmerna 

interpolerar varvtal med suverän noggrannhet även vid stora 

variationer.

För varvtalsmätning kan indata från tachometer, stroboskop, nPn, 

PnP eller keyphasor® användas. Stroboskop kan också styras via ut-

signal från instrumentet. 

SPM HD – Analys i tidsdomänen 

Varvtalsmätning 



SOFiSTikerad vibraTiOnSmäTning 
leonova diamond erbjuder mycket avancerad vibrations- 

analys. instrumentet producerar knivskarpa spektrum även 

när signalerna är svaga och energiinnehållet lågt. inga 

förstärkarjusteringar krävs och därmed erhålls ett utomor-

dentligt signal-brusförhållande; en avgörande fördel i app-

likationer där svaga signaler förekommer parallellt med 

starkare, som till exempel i växellådor.

genom mätning av vibrationsgrad diagnostiseras generell 

maskinkondition. leonova diamond mäter vibrationshastig- 

het, acceleration och displacement i enlighet med senaste 

iSO 10816-standard i frekvensområdet 0 - 40 khz. Förutom 

rmS-värdet visar instrumentet också ett FFT-spektrum där 

symptom på obalans, uppriktningsfel och strukturella svag-

heter enkelt identifieras. enveloping med band- och hög-

passfilter kan väljas.

mätmetoden evam tillhandahåller förprogrammerade utvär-

deringsmodeller för parametrar i tids- och frekvensdomänen. 

FFT-analys ger spektrum med 25600 linjer och true zoom. 

databehandling, beräkning av felsymptom och trendning 

sker direkt i instrumentet. 

avancerade FunkTiOner 
På maskiner med variabelt varvtal tillhandahåller hd Order 

Tracking tillförlitliga data och kristallklara mätresultat även 

när stora varvtalsvariationer inträffar under loppet av en  

mätning.

det stora frekvensområdet på 0 - 40 khz möjliggör mätningar 

där absolut position är nödvändig,  vanligen i orbitdiagram. 

På maskiner med glidlager mäter leonova diamond tillför-

litligt axelns dynamiska rörelse och centrumlinjens rörelse.

Simultan mätning på tre kanaler gör det möjligt att använda 

treaxliga givare och flerkanalsmätning, samtidigt som det 

också förkortar tidsåtgången för stora mätronder.

Förmågan att hantera negativa spänningsnivåer medger  

direkt mätning på exempelvis andra övervakningssystems  

skyddade utgångar utan behov av extra utrustning.

leonova diamond ger maximal valuta, prestanda och kontroll 

och är det perfekta verktyget för avancerade vibrations- 

analytiker.

förstklassig  
vibrationsanalys 

Spektrum med sidband från växellåda  

Spektrum från växellåda 

Orbitanalys Dynamisk balansering, ett och två plan

Treaxlig vibrationsmätning  EVAM – trendutvärdering  



meTOder För kOrrigerande underhåll 
eliminering av grundorsaker är äkta förebyggande underhåll. en 

dåligt uppriktad och balanserad maskin kostar mycket energi och 

nöts ut i förtid. leonova diamond innehåller sofistikerade verktyg 

för analys av grundorsaker och korrigerande  underhåll.

Strukturella svagheter: mätning under uppstart/utrullning och 

slagprov visar maskinens vibrationsegenskaper, resonans-

frekvens och beteende vid kritiska varvtal.

Axeluppriktning: För laseruppriktning av horisontella och vertikala 

maskiner kan tillvalsmodulen linelazer anslutas till leonova dia-

mond med en enda kabel, och det grafiska gränssnittet vägleder 

användaren genom uppriktningsproceduren till ett perfekt resultat.

Dynamisk balansering : rotorbalansering på fältet i ett och 

två plan i enlighet med standarden iSO 1940-1 går snabbt och 

är tillförlitligt. en inledande vibrationsmätning visar tydligt 

omfattningen av en eventuell obalans. leonova diamond väg-

leder användaren genom balanseringsproceduren och ger flera 

alternativ för att korrigera obalansen. beräkningarna görs auto-

matiskt och resultaten sparas i en fil för utskrift, dokumentation 

och uppföljning.

Laseruppriktning 

Uppstart/utrullningsmätning   



anslutningar för tuffa industriella miljöerkraftfullt batteripack – utbytbart mätpunktsidentifiering via rFid 

mUltifUnktionell 
och slitstark

4.3” TFT-färgskärm med 
automatisk bakgrundsbelysning 

Programmerbara funktionsknappar 

hanteras med en hand, höger 
eller vänster 

Fungerar med vibrationsgivare av iePe-standard  

kolfiberförstärkt hölje, iP65 

utbytbart li-ion batteripack för minst 
16 tim normal användning 

rF-transponder för beröringsfri identifikation av 
mätpunkter, läs- och skrivfunktioner i samband 

med användning av condid®-brickor

Falltestat 1 meter i enlighet med iec 60079-0

vikt ca 800 gram Finns också i ex-version 

inbyggd inTelligenS Och 

rObuST deSign 
leonova diamond är byggd för att klara svåra 

miljöförhållanden. Tunga industrier som oljeraffinade-

rier, kemiska fabriker, utvinningsindustri och offshore-

industri är krävande omgivningar. med sin förmåga att 

stå emot slitage är leonova diamond perfekt för dessa 

och andra tuffa industriella miljöer.  

leonova diamond har designats för hållbarhet inifrån 

och ut. dess slitstyrka och stabilitet kan tillskrivas ett 

kompromisslöst val av komponenter av högsta kvalitet. 

Tack vare ett tåligt, gummerat hölje med väl skyddade 

kontakter och säkert monterade elektroniska kompo-

nenter tål leonova diamond både stötar och slag, 

kraftiga vibrationer, höga temperaturer och elektro-

magnetiska fält. instrumentet är också falltestat från 1 

meter.

men den robusta och tåliga designen slutar inte där. 

instrumentet är också iP65-klassat för säker använd-

ning i miljöer där damm och stoft, vatten, fuktighet och 

salt eller aggressiva kemiska substanser riskerar att 

påverka instrumentets livslängd negativt.

För att säkerställa kontinuerlig användning i krävande 

industriella miljöer och leverera bästa prestanda, håll-

barhet och tillförlitlighet har vi gjort leonova diamond 

till vårt tuffaste instrument någonsin.



Trekanals simultan vibrationsmätning  

Frekvensområde dc till 40 khz 

dynamiskt omfång >100 db, 24 bits ad

FFT-spektrum med upp till 25.600 linjer 

Fördefinierade felsymptom för spektrumanalys 

vattenfalls-, fas- och realtidsspektrum 

automatisk mätning i upp till 50 timmar  

enveloping, true zoom, tidssynkron mätning 

Stroboskop-ingång/utgång för varvtalsmätning 

ingång för ström och spänningsmätning,                           

0 –20 ma / 0 –10 v 

analys av motorström 

varvtalsmätning 1-120.000 rpm 

nedladdning av tusentals mätpunkter 

Stetoskopfunktion, hörlurar 

automatiskt test av givarledning 

röstinspelning av  

kommentarer 

Språkval 



maximal användbarhet 
och Prestanda
kOnSTruerad För PreSTanda 
leonova diamond är ett pålitligt och kraftfullt analysverktyg 
för alla dina behov inom tillståndskontroll. instrumentet er-
bjuder ett komplett och omfattande utbud av avancerade 
mätmetoder och funktioner för diagnostik och felsökning.

leonova diamond hanterar olika maskinegenskaper och vari-
erande driftskondition på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 
den senaste digitala tekniken och omsorgsfull mjukvarude-
sign ger överlägsen datainsamling och databearbetning.

instrumentet är snabbstartat och redo för mätning inom 
några sekunder. Funktioner som villkorsstyrd mätning, kon-
tinuerlig order tracking och dynamiska larmgränser ger  
tillförlitliga mätningar och relevanta larm. generella och an-
vändardefinierade felsymptom beräknas automatiskt samt 
utvärderas och trendas över tid. all databearbetning och 
konditionsutvärdering sker i realtid. Flera mätuppdrag kan 
utföras med en enda knapptryckning. upp till fem olika para-
metrar kan mätas samtidigt. Omedelbar konditionsutvär-
dering i grönt - gult - rött, generering av larm, historiska 
data och trender – allt är tillgängligt direkt i instrumentet, på 
plats vid mätpunkten.

deSignad För användarvänligheT  
ett verktyg är mer sina funktioner. i leonova diamond kombi-

neras design och funktionalitet till ett praktiskt instrument med 

hög prestanda. leonova diamond är konstruerat för användning 

i tung industri och det märks.

enkelhet och användarvänlighet är utmärkande för instru-

mentet. leonova diamond har en lätt och kompakt design 

som tillåter enhandsgrepp. knappsatsen är optimerad för att 

kunna manövreras även med handskar på.

det intuitiva användargränssnittet motsvarar till stora delar 

det i mjukvaran condmaster® ruby. med programmerbara 

funktionstangenter kan användaren anpassa instrument- 

navigeringen.

den stora, högupplösta TFT-lcd färgskärmen erbjuder ut-

märkt visibilitet såväl i mörker som i solljus och utomhus. 

instrumentet har stöd för delad skärm så att utrymmet kan 

utnyttjas maximalt.

lättåtkomliga anslutningkontakter i framkanten ger maximal 

frihet för användaren att sköta instrumentet.



Tillbehör Och kringuTruSTning   
leonova diamond är ett multifunktionellt instrument i alla be-

märkelser. För utnyttjande av dess fulla potential finns ett full-

ständigt sortiment av tillbehör och kringutrustning.

För säker transport och lagring finns en tålig väska med inred-

ning av skumplast. extra, laddningsbara batteripack, batteri-

adapter och batteriladdare (100 - 240 v eller 12 v) ger maximal 

flexibilitet. För mätronder som genererar stora mängder mät-

data kan instrumentet utrustas med extra minneskapacitet.

i tillbehörssortimentet ingår även en lasertachometer med ir-

givare för beröringsfri temperaturmätning. För enkel röstinspel-

ning av mätrondskommentarer finns ett headset med mikrofon.

den omfattande serien av givare, transmittrar och installations-

tillbehör uppfyller behoven för många vitt skilda applikationer, 

såsom tuffa och potentiellt explosiva miljöer eller trånga utrym-

men.  i vårt stora utbud finns en stötpuls- eller vibrationsgivare 

för alla behov. det avancerade paketet linelazer för laser-

upp-riktning och condid®, intelligenta id-brickor för mät-

punktsidentifiering, är användbara komplement till instrumentet.



 

kraftfUll Programvara 
för djUPgående analys 

Grafisk översikt Coloured Spectrum Overview

Symptommatchning 

cOndmaSTer® ruby
hjärtat i SPms lösningar för tillståndskontroll är den kraftfulla 

mjukvaran condmaster® ruby, som innehåller all nödvändig 

expertkunskap för utvärdering av maskinkondition. condmas-

ter ruby tar emot och lagrar mätresultat från alla våra portabla 

instrument och onlinesystem. i mjukvaran sker utvärdering och 

presentation av resultat. Programmet är modulärt och funk-

tionaliteten kan skräddarsys efter kundens behov.

i basversionen ingår en omfattande lagerkatalog, smörj- 

medelsdata, beräkning av lagerlivslängd, utvärderingsmodel-

ler för analys av stötpulser, vibrationer och smörjstatus, iSO-

gränsvärden, matematiska modeller för spektrumanalys och 

detektering av felsymptom och mycket mer. condmaster ruby 

hanterar administrationen av alla underhållsaktiviteter såsom 

tidsscheman, mätronder och arbetsorder. Fjärrövervakning är 

möjlig via modulen condmaster Web.

Som tillval finns moduler som stödjer alla mätmetoder och 

ytterligare funktionalitet, såsom:

•	 Coloured Spectrum Overview för översikt över tusentals 

historiska spektrum över längre perioder.

•	 Condition Manager för flexibel larmkonfiguration, där larm-

gränserna automatiskt anpassas till rådande driftsförhållanden.

•	 Larm på komponent- eller mätpunktsnivå kan skickas till 

användare via mail eller sms.

•	 Grafisk översikt, där maskin- och mätpunktsmappar kan ar-

rangeras efter önskemål. bilder av anläggningen eller indivi-

duella maskinkomponenter kan knytas till mapparna och lad-

das ned till leonova diamond för enkel igenkänning av  

övervakad utrustning.  

•	 Trendning gör det enkelt att bevaka förändrad maskinkondi-

tion. mätresultat kan medelvärdesberäknas för att ytterligare 

förenkla analys. Spektrum från individuella mätpunkter kan 

jämföras på olika sätt, exempelvis i bandlarm. Trendning av 

symptomvärden visar utvärderad kondition i diagram vilket 

minskar behovet av att detaljstudera spektrum och tids-

signaler. 

•	 Publicering av mätpunkter via fillagring på internet.

•	 Personliga grundinställningar för leonova diamond.



 

Trendgraf

Spektrum

beSluTSSTöd med PlanT PerFOrmer™ 
För en tydlig överblick och ett mer effektivt beslutsfattande kan 

statistiska data tas fram från condmaster ruby med hjälp av 

modulen Plant Performer.

Plant Performer ger möjlighet till strategisk analys av under-

hållets ekonomiska betydelse. Funktionen ger en samlad bild av 

tillståndskontrollens omfattning och tillhandahåller en statistisk 

översikt över den utrustning som övervakas. informationen 

presenteras i överskådliga cirkel- eller stapeldiagram. 

Statistiken är användardefinierad och kan omfatta maskinkondi-

tion, databas och tekniska eller ekonomiska nyckeltal (kPi), t ex:

•	 Förlorade intäkter till följd av produktionsbortfall 

•	 Total vibrationsnivå för en avdelning eller en maskintyp 

•	 driftskondition för alla elektriska motorer
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fUll flexibilitet och 
modUlär fUnktionalitet 
Skalbar löSning För bäSTa ekOnOmi
Tillståndskontroll är en strategi för att möta en mycket 

konkurrenskraftig industriell ekonomi. över tid leder till-

ståndskontrollen till drastiskt minskade underhållskost-

nader och har en betydande inverkan på produktiviteten. 

men tillståndskontroll kostar pengar; för utrustning, utbild-

ning och arbete. med det skalbara instrumentet leonova 

diamond kan du fritt välja mellan lämpliga funktioner och 

hur du vill betala för dem.

FunkTiOn Och användning
leonova diamonds plattform är en datalogger som kom-

municerar med condmaster ruby och också accepterar 

manuell inmatning. mjukvarans modulära uppbyggnad gör 

att du kan lägga till individuella funktioner en i taget eller 

flera i ett paket. uppgraderingar sker genom enkel ned-

laddning av uppdateringsfiler.

minska investeringskostnaden och för över en stor del till 

driftskostnad genom att köpa ”credits” i stället för obe-

gränsad användning. Funktionerna i leonova diamonds 

plattform är gratis, medan varje övrig mätning kostar en 

eller ett antal ”credits”, beroende på mätmetod. 

exPerTer På TillSTåndSkOnTrOll 
SPm instrument har utvecklat lösningar för tillståndskontroll 

i över fyrtio år. vi levererar helhetslösningar och erbjuder 

ett komplett utbud av mätmetoder och högpresterande 

produkter för tillståndskontroll av industriella maskiner. 

lagermätning och smörjanalys eller avancerad vibrations-

analys; vi har allt du behöver. vårt världsomspännande nätverk 

av resurser tillhandahåller support genom produktens hela 

livscykel, inklusive grundläggande service och kalibrering 

via en representant i din närhet. 

Förutom avancerade mätmetoder innefattar vårt starka 

produktprogram allt från givare, transmittrar och kablage 

till portabla instrument och onlinesystem som styrs via den 

mångsidiga mjukvaran condmaster ruby.

nyckeln till uppnådda verksamhetsmål är utbildning; att på 

ett korrekt sätt kunna mäta, utvärdera och ta beslut är 

avgörande för ett framgångsrikt underhåll. På SPm academy 

erbjuder vi både standardiserade kurser och skräddarsydda 

utbildningar för all underhållspersonal.

Fråga oss först. vi förvandlar dina underhållsproblem till 

möjligheter.
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